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UMOWA nr 211729-l

zawarta w Sochaczewie w dniu DD.MM.2020 r.

migdzy

SIME Polska Sp6lkq z ograniczonq odpowiedzialno6ci4 z siedzib4 w Sochaczewie przy ul. I Maja 18,96-500
Sochaczew, wpisan4 do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez S4d Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem KRS 0000193491 , NIP: 526-24-99-440,
REGON: 016439396, zwan4 dalej ,,Zamawiajqcym", reprezentowanq przez lerzego Trzciriskiego - prokurenta

a

z siedzib4 w przy ul

_ (kod pocaowy) (miejscowo66),wpisanq do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego przez

_ Wydzial Gospodarcry Krajowego Rejestru S4dowego pod numeremSqd Rejonowy dla
KRS NIP: REGON: zwanym dalej,,Wykonawc4",

przezreprezentowanym

Zamawiajqcy powierza, a Wykonawca zobowi4zuje sig do wykonania i oddania obiekt6w liniowych
(przedmiot Umowy) tj. gazoci4gu Sredniego ci5nienia w m. Kumocin, gm. Sochaczew powiat
sochaczewski:

- o dl. ok. 340,0m i Srednicy DN63 mm,
- o dl. ok. E7E,0m i 6rednicy DN90 mm,
l4cznie: ok. 12l8,0m

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje r6wnie2:

- napra$y powstalych w trakcie budowy uszkodzeh sieci uzbrojenia terenu,
- zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich stu2b koliduj4cego uzbrojenia
terenu,
- zakup material6w do wykonania zadania,
- wykonanie obowiqzk6w okre5lonych w Umowie, przede wszystkim wskazanych w $ 2

SIME POlSka Sp. z o.o., ut. I Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 22 to 25 3}O,tax: +4a 22 fi 25 3o1,
e_mail: info@sirnepolska.pl, NIP: 526-24-99-4:10, Sqd Rejonowy dla m.st. Wa6zawy XIV l.vydzial cospodarczy Krajowego Rejesfu Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zaktadowy: 23 000 000 pLN, trrt{slm6pollka.pl

Sochaczew. dnia DD.MM.2020 r.

W nryiqzJr.t z:
. prrygotowaniem i realizacj4 przez Zamawiajqcego projektu pn. ,,Budowa sieci dystrybucyjnej gazowej na

obszarach dotychczas niezgazyfikowanych w powiecie sochaczewskim oraz w powiatach o6ciennych, tj.
warszawskim-zachodnim iZyrardowskim", bgd4cego przedmiotem dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzialania 7.1 ,,Rozw6j inteligentnych system6w
magazlmowania, przesyfu i dystrybucji energii" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
l!t^ 2014-2020,

' wyborem Wykonawcy, dokonanym w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia nr 211729-1, prowadzonym
wtrybieart.70t -70s Kodeksu cyrvilnego, zgodnie z Procedurq udzielania zam6wieri z dnia 0l kwietnia
2018 r., (tekstjednolity zostal opublikowany na stronie www.simepolska.pl),

Strony zawierajq Umowg o nastgpujqcej tre5ci:

sl
Przedrniot Umowy
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3. Wsp6lny Slownik Zam6wienia
Kody wedlug CPV:

45231200-7 - Roboty budowlane w zakesie budowy rurociqg6w naftowych i gazoci4g6w

45231220-3 - Roboty budowlane w zakesie gazociqg6w.

4. Szczeg6lowo przedmiot Umowy oke6laj4 projekty budowlane, zalqczone do Umowy

5. Wykonawca oswiadcza" in przekazana dokumentacja jest wystarczaj4ca do wykonania przedmiotu

Umowy.

6. Wykonawca oSwiadcza, i2:

l) posiada i/lub zatrudni osoby posiadaj4ce uprawnienia wymagane prawem dla wykonania przedmiotu
Umowy,

2) dysponuje Srodkami finansowymi, potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do nale2yego
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z:

I ) przepisami obowi4zujqcego prawa, w tym rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunk6w technicmych, jakim powinny odpowiadai sieci gazowe (Dz. U.22013r.,
poz. 640 z p6iniejszymi zmianami),

2) zzsadami wsp6lczesnej wiedzy technicmej,
3 ) dokumentacj qtechnicznq zal4czon4 do Umowy oraz projektem organizacji ruchu,

4) kompletemniezbgdnychuzgodnieriizezwoleh,
5) wskazaniami Zamawiajqcego i inspektora nadzoru Zamawiajqcego.

8. W przypadku wskazania w dokumentacj i projektowej, o kt6rej mowa w ust. 4 powy2ej, koniecznoSci

stoiowania konketnych mak6w towarowych, patent6w lub pochodzenia, w tym pochodzenia *ryrob6w od

okeslonego producenta lub producent6w, Zamawiajqcy dopuszcza w ka2dym z takich przypadk6w

rozwiqzaiia r6wnowa2ne. Zamawiajqcy dopuszcza tez zastosowanie roztviqzair r6wnowaZnych do norm

technicmych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej. Dane rozwi4zanie techniczne mo2e by6

u?|nane za r6wnowaine, jezeli Wykonawca wykdi e, Le ma ono co najmniej takie parametry jak wymaga

podana w dokumentacji norma lub co najmniej parametry por6wn)'\ualne, imoZe by6 stosowane zgodnie

i odpowiednimi przepisami. Zastosowanie rozwi4zania r6wnowaZnego wymaga akceptacji inspektora

nadzoru Zamawiaj4cego. Inspektor n adzoru Zamawiaj4cego nie mo2e wstrzyma6 lub odm6wii udzielenia

takiej akceptacj i bez podania przyczyn.

s2
0bowi4zki Wykonawcy

Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy rzetelnie i terminowo.

W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiqzuje sig do dzialania z najwyzsz4

starannosci4, zgodnego z obowiqzujqcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a

w szczeg6lno6ci do:
l) Scislej wspolpracy z Zamawiaj4cym w celu wykonania przedmiotu Umowy,

2) informowania Zamawiaj4cego o stanie zaawansowania rob6t,

3) poinformowania Zamawiaj4cego o wydaniu decyzji lub uzgodnieri uzyskanych przez

Wykonawca, nakladaj4cych obowi4zki na Zamawiaj4cego, w terminie umo2liwiaj4cym mu

2

SIME Polska SP. z o.o., ul. 1 Maja 18, 96'500 Sochaczew, tel.: +48 2210 25 3oo lax: +4a 2210 25 301'

e-mail: info@simepolska.pl, XtP: 5i6-24-99-a40, Sqd Rejono\iy dla m st. Wa6zawy XIV \rrldzial Gospodarczy Krajowego Reiestru Sqdowego

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital zakhdowy: 23 OOO OOO PLN' salu'slmopolEla pl



1
Fundusze
Europejskie
hfr.struktu.a i +odowisko

wykonanie tych decyzji lub skuteczne odwolanie sig od takich decyzji,
4) pisemnego zawiadomienia Zamawiaj4cego o planowanym rozpoczgciu prac z minimum 3-dniowym

wyprzedzeniem,
5) skladania w imieniu Zamawiajqcego wniosku o wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w

celu umieszczenia urzqdzr.ir infiastnrktury technicznej niezwi4zanych z potrzebami zarz4dzania
drogami lub poh-zebami ruchu drogowego,

6) przekazania Zamawiaj4cemu w terminie do 7 dni od podpisania Umowy wszelkich dokument6w i
informacji niezbgdnych do zgloszenia rozpoczgcia budowy we wla6ci*ym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

7) przekazania Zamawiaj4cemu dokument6w niezbgdnych do zlo2enia zawiadomienia o zakoficzeniu
budowy i przyst4pieniu do u2ykowania obiektu budowlanego we wla5ciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego,

8) poniesienia koszt6w zajgcia pasa drogowego na czas budowy i przedstawienia na 24danie
Zamawiajqcego dowodu uiszczenia oplat na rzscz zarz4dcy drogi,

9) zapewnienia maszyn, vz4dzefi i narzgdzi niezbgdnych do wykonania przedmiotu Umowy,
I 0) prawidlowego prowadzenia dokumentacji budowy,
I I ) ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu przepis6w Prawa budowlanego,
l2) wla6ciwego zorganizowania i oznakowania placu budowy zgodnie z projektem organizacj i ruchu,
l3) przestrzegania przepis6w BHP i przeciwpozarowych na terenie budowy,
l4\ naleLltego zabezpieczenia terenu budowy,
15) obslugi geologicznej budowy oraz wykonania badan stopnia zaggszczenia gruntu, jezeli jest to

wymagane przez zaru4dc7 drogi,
16) obslugi geodezyjnej budowy - tyczenie sieci gazowej i sporz4dzenie geodezyjnej inwenraryzacji

powykonawczej,
17) umieszczania afisz6w informacyjno-marketingowych przekazan ych przez Zamawiai4cego w

widocznym miejscu na ogrodzeniu przy placu budowy,
I 8) zapewnienia wyrnaganych Naradq Koordynacyjn4 na&or6w branZowych,
19) urypelnienia wymog6w i za_rece.n wynikai4cych z pozostalych dokument6w (decyzji, uzgodnieri,

opinii,) zal4czonych do projektu budowlanego,
20) zapewnienia nadzoru i odbioru technicmego sfuZb uzbrojenia terenu w razie kolizji sieci oraz naprawy

uszkodzonej sieci uzbrojenia terenu,
2l) dolo2enia wszelkich starari w celu zrnniejszenia uci4zliwosci zwi4zanychz wykonyrvanymi robotami

dla mieszkafc6w sqsiednich nieruchomodci,
22) skladowania urz4dzeh, mateliarlw i odpad6w zgodnie z przepisami obowiqzui4cego prawa"
23) wywozu gruzu i usuwania odpad6w z.terenu buiowy zgodnie. przepis".iouo*ifiiuii""fr p.u*u,
24) wykonania rozbi6rki nawierzchni, wykopow, *yoozu iiemi,
251 wykonania podsypki pod gazoci4g i nadsypki piaskiem oraz zaggszczenia gruntu,
26) wykonania przecisk6w w miejsc ach zamaizonychw projekcie, nakazanych przez wradciwe organy rub

wy maczony ch prze z Zamaw i aj4ce go.
27) monta:Zu rur przewodowych i iowarzysz4cej armatury oraz n* ochronnych, oslono*ych iprzecisko*ych,
28) stosowaniu do budowy gazoci4g6w rur dostosowanych do transportu gazu ziemnego typu E, a takzeinnych paliw gazowych;
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29) ulo2enia ponad gazoci4giem tasmy.lokalizacyjnej z wkradk4 metalizowan4 rub drutem wraz
z wyprowadzeniem na powierzchnig,

30) ulo2enia tadmy ostrzegawczej z napisem UWAGA GAZ,
3 l) zamontowania tabliczek oznaczenio*ych i lokalizacyjnych przewodu i armatury,
32) zamontowania znacznik6w elektromagnetycznych 

-w "mielscach 
skrzy2owa6 z innymiurz4dzeniami infrastruktury technicznej rub innych wskazaiych p.rez tnspekto." N;;;;;

Zamawiaj4cego,
33) uykonania czy szczenia gazociqgu na zasadach okredlonych przez Zamawiaj1cego oraz wobecnoSci lnspektora Nadzoru Zamawiaj4cego

SIME Pofska Sp. z o.o., utJ Maia 18, 96_soo Sochaczew, tel. +48 2210253[O,tax:4a22fi2i3o1,6.mair. info@simepotska pt, Ntp 528-2+9S_4.40. Sqd.nelonowy Ota m.sr. Wa;awy' XtV-fria, Cospo.arczy K.apwego Rejestrupod numerem KRS 0000193491. Kap at zakradowy. 23 006 000 p[N. www.itmep6trfi.pt -- -,--. -
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Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami pravta zabezpieczenie miejsc' w kt6rych. prowadzone s4

.o6o! *"hodrq"" l, -t r", u*o*y i odpl*iada ,a e*entualne skutki wadliwego zabezpieczenia rob6t.

Rozpoczgcie rob6t zostanie potwierdzone protokolamie przez Strony Umowy'

$3
Prace nieprzewidziane w Umowie ani w projekcie budowlanym'

zsm6wienia

Je2elipodczaswykonl,rvaniaprzezWykonawcaobowi4zk6wwynikaj4cychzUmowyoka2esig.2eprawidlowe
wykonanie zam6wienia *y."iu p,lr"pr"*"ir""1" pr"". ni"prr.*iaiianych w Umowie ani u projekcie

budowlanym, Wykonawca i 2"1;"Ji;-4"y ,.tul4 proiokot"nlie rodzaj, za'kres i termin wykonania tych prac

3

4

a konieczne dla prawidlowego wykonania

$4
Obowiqzki Zamawiajqcego

ZamawiajqcY zobowiqzuje sig do:"*"'- ii'pi"r*"nia pro.letto* budowlanych' prawomocnych pozwolef na budowq oraz

dziennik6w budo*Y,
2) przekazania projekt6w organizacji ruchu'.

:j rap"urni"ni"'naizoru nadwykonyvanymi pracami'

4) niezwlocznego powiadomienia' Wykonawcy. o wydaniu przez lnspektorat Nadzoru

Budowlanego pozwolenia na u2ykowanie sieci gazowej'

Sl ,apfaty wynagr odzenia za nalerye wykonanie przedmiotu Umowy'

SlIftE Polska Sp' z o'o', ul' 1 MaJa 18' 96-500 Sochaczew' tel +48-2210253oo lax: +4a221025301

e-mair: inb@simeporska.pr, r,flp: szo-zl-ss<lJ, # ffi;;;; il;;i w;*awv xrv wldzial Gospodarczv Krajow€so Reiestru sqdowego

pod numerem KRS: oo;ois"i;il tL|6;*'"d"*v zg ooi ooo prN wwvr'slmepdska'fl

34) wykonania wl4czeri do istniejqcych gazociqg6w wraz z robotami towarzysz4cymi,
35) napelnienia wybudowanej sieci paliwem gazowym na polecenia Zamawiaj4cego,

36) wykonania pr6by szczelno5ci gazociqgu zgodnie z wymogami Zamawiaj4cego wraz z wykresem

graficmym w obecnoSci Inspektora Nadzoru Zamawiaj4cego.

37) zastosowania sig do wskaz6wek Zamawiaj4cego przy wykonyraniu przedmiotu tJmowy; je2eli

zastosowanie sig przez Wykonawc9 do wskaz6wek Zamawiajqcego mogloby doprowadzi6 do

nieprawidlowego wykonania Umowy w Swietle zasad wiedry technicmej bqd2 przepis6w

obowi4zuj4cego prawa, Wykonawca obowi4zany jest pisemnie powiadomi6 o tym Zamawiaj4cego.

pod rygorem utraty prawa do powolyrvania sig na te okoliczno6ci w p6lniejszym terminie,

3E) pisemnego informowania Zamawiaj4cego o wyst4pieniu okolicmoSci, mog4cych uniemo2liwii albo

utrudni6 prawidlowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym bl9d6w w dokumentacji, pod

rygorem utraty prawa do powolywania sig na te okoliczno5ci w p62niejszym terminie,

39) likwidacji szk6d powstalych w czasie trwania rob6t,

40) posiadania polisy ubezpieczeniowej, o kt6rej mowa w $ l0 ust. 6-8 Umowy,

4l) uporz4dkowania terenu po budowie (doprowadzenie do stanu pierwotnego przez odtworzenie
' 

nawieizchni, w tym miszczonej zieleni i likwidacjg ewentualnych szk6d powstalych na terenie objqtym

projektem budowlanym i niJruchomo6ciach s4siednich, naprawg ogrodzeh, dr6g' chodnik6w) i

p.otokolu."go t.go iotwierdzenia przez wlaSciciela lub.zarzqdca drogi lub nieruchomosci,

42) odtworzenia iawilrzchni drogowej zgodnie z warunkami ustanowionyrni przez arz4dca drogi'

43) zgloszenia pmjektu organizacji ruchu w odpowiednim urzgdzie,

a+i i,ifo..o*"nia" zamaiajqcego o robotach zanikaj4cych lub ulegajqcych zakryciu na 3 dni przed

planowanym wYkonaniem Prac,
aSl fukonania wszelkich innych obowiTk6w Zamawiajqcego' wynikaj4cych z przepis6w prawa

budowlanego, do dnia protokolamego przekazania frzedmiotu Umowy do eksploatacji

Zamawiaj4cemu.
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Termin zakoriczenia rob6t i *ykonania zam6wienia

2

ss
Materialy

Wykonawca zobowi4zuje sig wykona6 przedmiot Umowy z material6w wlasnych, za kt6rych zakup,
transport i rozladunek odpowiada.

Jako5i material6w, o kt6rych mowa w ust. l, powinna odpowiada6 wymogom wyrob6w dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okre6lonych w prawie budowlanym i przepisach dotycz4cych
material6w budowlanych oraz wymaganiom okreSlonym w projektach budowlanych.

Materialy, o kt6rych mowa w ust. l, powinny posiadad stosowne certyfikaty lub gwarancje producenta
lub sprzedawcy.

3

4

5

Na kazde i4danie Zamawiaj4cego wykonawca obowi4zany jest okaza6 w stosunku do wskazanych
material6w certyfikat zgodnoici z Polsk4 Norm4 lub aprobat4 techn iczn4, jeheli s4 one *ymagane.

w pr4padku zastosowania przez wykonawca romttiqzania r6wnowa2nego, zgodnie z $l ust. g,
Wykonawca obowi4zany jest okazai w stosunku do wskazanych rozwiqzai r6wnowaznych dokument
potwierdzai4cy dopuszczalno56 stosowania go przy wykonyrvaniu przedmiotu Umowy, wydany zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami, o ile przewidui4 one obowipek uzyskania iposiaiania titiego
dokumentu.

2

3

wykonawca wykona przedmiot _uTg*y oraz obowiqzki okeslone w $ 2 ust. 2 (czgsciowy odbi6r
przedmiotu Umowy) w terminie do dnia 30.06.2020 r.

wykonawc^a przekuirc zamawiai4cemu, zgodnie z zestawieniem zar4czonym do procedury, o kt6rej mowaw $_7.ust. 2, kompletnq dokumentacig powykonawcz4 (koricowy odbi6r przea.rot, ur"ornyf * t"..inie
do dnia 31.07.2020 r., z uwzglgdnieniem ust. I powyzej.

Termin odbioru koricowego mo2e ulec zmianie w nastgpuj4cych przypadkach:l) rozszerznnia z*resu Umowy podczas.le.l wytonywania,2) opjinienia przez Zamawiai4c"co *yk-"niu obtwi4zk6w okeSlonych w g 4 Umowy - o iros6 dniroboczych op6znienia, liczon4 od dnia zawarcia umo*y do dnia 
"pnekazania 

tiompretnejdokumentacji,
3) koniecznoici dokonania zmian w dokumentacji projektu budowlanego, nieprzewidzianej w dniuzawarcia Umo*y,
4)
s)
6)

wysqpienia warunk6w atmosferycznych uniemo2riwiai4cych *ykonanie przedmiotu umowy,wyst4pienia okolicznoSci sily wyzsze.;.
innych istotnych okoricznosci zgodn"ie uznanych przez Strony za podstawg przesunigcia
terminu.

4 Wykonawca bgdzie przekazytr a( Zamawial4cemu na jego zqdanie raport ze stanu realizaciizam6wienia.. Do raporru Wykonawca bEdiie ,alqcni ilan .y*".yl,iy ,i*i *vt";;ffi.,lipocz4tku budowy lub ostatniego raportu. Raport powinien zawierae nastgpula"e inio.ru".,J, 
--

l) lokalizacja. dtugoSc i drednica wybudowanei iieci sazo\,!ei_
Z^! t9\alizz,cia, dlugo6i i Srednica siici g-o*"j *ybrjo*anej od pocz4tku budowy,3) dzialania, kt6re b9d4 prowadzone w nastgpnych tygodniaih llokarizacja, afugost i srednicasieci do wybudowania),

SIME POlSka Sp. Z O.O,.:t] Mala 18, 96-500 Sochaczew, tet. +4822102530O.Iax:+4a22fi253O1,emair' 
'|nro@s'imeporska 

pr' Nrp 526'24-99.4,10 sqd i";ono"v or" , ii wi]-"r],{ xiri-wlirr, co"poo"rczy Krarowego Rejesrr,pod numerem KRS: ooooj 9349j. Kaprtal za adowy zs oo6 ooo piN, w**.if .ep6f sd.pf-"- 
. .-,--.,- SEdowego
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4) inne istotne informacje, w tym dokladne informacje o ewentualnych przeszkodach w wykonaniu

zam6wienia.
$7

Czg6ciowy odbi6r przedmiotu Umony

l. CzgSciowy odbi6r przedmiotu Umo*y nastgpuje po calkowitym wykonaniu przez Wykonawca rob6t

budowlanych i innych prac technicmych w terenie, w tym odtworzeniu nawierzchni drogowej, w chwili
przekazania Zamawiaj4cemu wypelnionego dziennika budowy, podpisanego Pr:z.ez kierownika budowy,

o kt6ry* .o*u * $ 2 ust. 2 pkt I l, i inspektora na dzoru Zamawiajqcego, oraz protokolu pr6by szczelnosci

przeprowadzonej z wynikiem porytywnym.

2. Czgsciowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z procedur4 odbioru rob6t budowlanych

ustanowion4 w Procedurze odbiom roL6t budowlanych, dostaw i uslug z\rriqz nych z przygotowaniem i

realizacj4 projekt6w realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-

ZOZO w ramach dzialania 7.1. R.ozw6j inteligentnych systim6w magazynowania, przesylu i dystrybucji

energii przez SIME Polska Sp. z o.o. i siedzib4 w Sochaczewie, zwanq dalej ,,Procedur4", opublikowan4

n" .ioni" intemetowej Zamawiaj4cego. Wykonawca o6wiadcza, 2E zapo,,,ol sig z Procedurq. W razie

sprzeczno5ci postanowieli Umowy z postanowieniami Procedury stosuje sig postanowienia Umouy'

3.CelempotwierdzeniaczgsciowegoodbioruprzedmiotuUmowyStronypodpiszqprotokolodbioru
czgsciowego wedlug wzoru zal1cmnego do Procedury'

4. Sporz4dzenie i podpisanie protokolu odbioru czgSciowego nastqpi w poni2szymtrybie: 
.

ii Wytonu*"u po"a.t"*i 2u."*iaj4cemu projekt prolokolu w terminie do 7 dni od zakoirczenia rob6t,

zi zi^u*^jq"i p.r.art"*i wyt *""*.y o*"ii do' tresci protokolu i do sposobu wykonania rob6t w
' 

terminie do i dni od otrzymania projektu protokolu,

3) Na podstawie uwag Zamawiaj4ceg; wyionu*"u. przygotuje ostatecmq tre66 protokotu i ptzskuze iq

Zamawiaj4cemu w terminie d; 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

4) W uzgodnionym terminie Strony podpiszq protokol'

sE
Koricorry odbi6r przedmiotu Umowy

l. Zamawiaj4cy przystgpuje do koricowego odbioru przedmiotu Umowy w chwili przekazania przez

Wykonawcg kompletnej a"fttrn"'-tt"li fowykonawciej' pod warunkiem' 2e przedmiot Umowy zostal

wykonanY nale2Ycie.

2. Koricowy odbi6r przedmiotu Umowy odbgdzie sig zgodnie z Procedur4'

3. Celem potwierdzenia koricowego odbioru przedmiotu umowy Strony podpisz4 protokol odbioru

koricowego wedlug wzoru zal4czonego do Procedury'

Sporz4dzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego nastqpi r't poni2srym trybie:

;ifiiffi""' przedstawi zu'**iui+"t'u projikr protokotu w dniu przekazania

dokumentacj i PowYkonawczej'
2\ Zamawiaj4cy przedstawi Wy'konu*"y uwagi do tre6ci 

.protokolu 
i do sposobu wykonania

-' 
-ioi*,Ltrii,iiedoT dni od otrzymania projektu protokotu'.

3) i',1';;;;;;; uwag Zamawiaj4clso wyigtllt".przvgotuje ostatecm4 tres6 protokolu i

orzektteia Zamawiaj4cem, *Jt",'ii'i" ao 7 dni od otrzymania uwag Zamawiaj4cego'

+) '* uzgodnionym terminie Strony podpiszq protokol'

5 W protokole odbioru kolicowego zawarte bgdzie zestawienie rob6t wykonanych przsz

SIME POlSka Sp' z o'O ' ul' 1 MaJa 18' 96-500 Sochaczew' tel +48-22 10 25 3oO fax: +48 22 10 25 301'

+marl rnfo@srmepolsta.pr. lrP szo'z+-sselJ' si ilroi"*v or" t ti' w"*awv xlv h4/d'ial Gospodarczv Krapwego Reieslru

pod numerem KRS ooioifro.ili"pn,", -*";;wy 23 ooi oo0 PtN' www.slmgpollka.Pl
SEdowego

4.
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wykonawca oraz dokument6w przekazanych Zamawiaj4cemu przez wykonawca. Zestawienie
dokumentow przekazanych Zamawiaj4cemu przez wykonawca bgdzie sporz4dzone wedlug wzoru
zal4czonego do Procedury.

se
Gwarancja i rgkojmia

Wykonawca u,dziela Zamawiaj4cemu pisemnej gwarancji:
l) na rototy ruroci4gowe na okres 5 lat licz4c od dnia ptdpisania protokofu koricowego,
2) na odtworzenie nawierzchni na okes 4 lai licz4c od'dnia podpisania protokotu to,iio*ego.

wykonawca udziela Zamawia.i4cemu rgkojmi w zakresie wad obiektu liniowego na okres 4 lat licz4c oddnia podpisania protokofu koricowego.

Y.lf:l:**, mo2e uwornii sig 0d odpowiedziarno.ci za wady wykonania przedmiotu Umowy tyrkowowczrs' gdy udowodni,2e zaistnialy,one z powodu wad dokumentacji projektowej, na ktol zwrocilZamawiaj4cemu uwagg na pidmie i jidnoczes'"i" ,pr,"lr 2""r"*i"1a""go o mo2liwych skutkach, Iubwy.., ze mimo zastosowania material6w .p"rni";i"y.rr *ilnek okreirony w $ 5 uit. 2 
'mowy 

orazmimo zachowania naletyte.i starannosci ,i" ,;g, *yi,y; wal" irateriat6w lub urz4dzeri, kt6re zastosowalpodczas *ykonyrvan ia przedmiotu Umo*y.

w przypadku stwierdzenia wady. usterki.lub awarii przedmiotu Umowy, Zamawiajqcy niezwlocznie

ffi;*:lll,:#l y,'#ffi[,"L" 'i" p6;i"j 
';;'; ffii;il'i; d;;;i i.h;kr"ili,liiiJi^,u" 

^,
w przypadku nieusunigcia przez- 

^wykonawca 
zgloszonej wady,_usrerki lub awarii w terminie 3 dni odotrzlmania wezwania. Zamawiajqcy moie je usul4e ,u Lirr-#ylonu*"y.

Zabezpieczenie n"l"zvt"go *jJoooania umowy i ubezpieczenie
I . Wykonawca obowiazanv .

6.:,*i;;;;;ffi11J,",.i;:r#;ri:?:::::hT[1i:_y,:"#],i,yTo.y*].#1i,11.,i,,,"
2. Wykonawca zobowiqzany jest ustanowii zabezpieczenie n,amo*ienia.;" s0iffi'pl, p"d;t,;;;;;;;,;#ffi'.:;;:**"ro wvkonania Umo*v na okres rearizacji

3' Zabezpieczenie sruzy pokryciu roszczen z o^ulu niewykonania lub nienale2yego wykonania Umowy.4. Wykonawca uniesie zabe
(wtaiciwe pokreilit). :zpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej /gwarancji bankowej/kaucji

5 Zamawiajqcv zwraca zahezoieczenie niezwlocznie. recz nie poiniej nizw terminie 14 dni od dnianalez)"tego wykonania ramo*ienia- prr.r" ."" r"rrril'.,pozwolenia na uzlttowanie przeamiotu umowy. tg uzyskanie przez Zamawiaj4cego

Wykonawca na wlasny koszt

;auli;:effi ffii1,'x,;*:1i*tI::#tift I;xT.H1;.yt:H j,:,;fi ff il
l) Ubezpieczenie odpowiedziarno.ci cyrvilnej wykonawcy, Zamawiai4cego oraz wszystkich

Fundusze
Europejskie
hfrast uktu.a i SrodNis&o

Unia Europejska
E!rope.iskiFundusz

Rozwoju Regionalnego

2

3

4

6

*.",,, ,""*,il[[rlili,fi, ,t,|:ri-3#t*Mara r-8, e6-500 sochaczew rer. +48 22 ]0 2s 3oo , tax: +48 22 10 2s
pod nume,em KRs .,.;;,"i1iil"^l""f#[:UffiH llx ffi1ffi":Hkljlf:,
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Rerestru Sqdo,reg
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ryczaltowe
).

wynagrodzenie $ysokoSci

7

podwykonawc6w(,,Ubezpieczeni,')z$4uluprowadzeniadzialalnoScigospodarczejorazposiadaniai
urltLo*aniu mienia wraz , oc'u p.oaun I wykonan4.uslugg pokrywaj4ce szkody osobowe

irirt O*"i" ciala, rozstr6j zdrowia lub Smier6) wraz z ich nast9pstwami oraz rzeczowe (utrata"

uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastqpstwami powsrale * ryifki,yl-:lryT:T
;;;;i",, Umoury. obejmujqce rownie2 odpowiedzialnoSi wzajemnq pomigdzy ubczpreczonvmr'

ftro*u uU"rpl..z;nia *dzi; obejmowac odpowiedzialnoii cyvilnq deliktowq' kontraktowq oraz

deliktowo-kontrakt"*a , .rr; ;;t;;;vi;* nie nizsz4 niz 5oo ooo pt-t''t na jeden i wszvstkie wvpadki

ubezPieczeniowe.

2) Ubezpieczenie bqdzie rozszerzone o odpowiedzialnoSd cywiln4 pracodawcy

z tvtutu wvoadkow przy p'"tv- p'"""*"ilow Ubezpiiczonych z limitem odpowiedzialno(c i' co

""i'mniej 
ad.boO PLN. najeden i wszystkie wypadki ubezpteczenlowe'

3) Do umowy ubezpieczenia zostan4 wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie do

charakteru obejmowanego ochronq 
'przedmiotu 

Umowy l,i:o^' 
prowadzonych pft (* qT' 

^Tin-
szkody *ryrzqdzone przez maszyny budo*lane oraz pojazdv wolnobie2ne' szkody \'\ynlkaJ4ce z

uivwan ia mlotow or""nl"o'Jir?ti''hff;ffiilJ* i-t* il' szkodv powstale wskutek w ibracj i'

naruszenia konstrukcj i nosnych. szkody w polo2onych nu,"r"ni. budowy/jego pobliz! mediach itp )'

4) Brak udzialu wlasnego t ft^nszyy redukcyjnej w odniesieniu do szk6d osobo*ych' w odniesieniu do

szk6d rzeczor+rycr, uari"r *1u'r',ny--i"irii^riy^ ."arl.yin. 
-ni" *yz'^ nt'z l0 % wysokosci

"trt"i"*"ir"i,ie 
mniej niz 5 000 PLN na zdarzenie'

Je2eli wykonawc a zamierzawnieS6 zabezpieczenie_ nalezltego r,rnvkonania umo"\ry w formie gwaranclt

bankowej lub ubezpieczento*",;;";";;;' jes do jej iiu'";i nu warunkach zatwierdzonych przez

Zamawiaj4cego.

Wszvstkie dokumenty potwierdzaj4ce zawarcie um6w ubezpieczenia oraz dowody oplacenia skladki (w

wm kolejnych rat skladki' b4d;":; fii'itii wvL""twca dostarcry narychmiast po zzwarcru umow

ubezpieczenia. jednur ni. porn,"iril'* i"r, prl"r"1r"iu r.r"nr.uuTo;fr. u ao*oay optut"nia niezwlocmie

po uptyniqciu t",'ninu. plut'ot"'r;ffiil'ili;;;;*l"ari ort"sroiitr"i* Joxum"nt""h potwierdzaj4cvch

zawarcie um6w ubezPteczenta'

8

l. Za naleiry1le

$11
WYnagrodzenie

WykonawcY PrzYsluguje*ykonan
zl

ie Um
(slowni

o1\y
e:

Wvnacrodzenie w wysokoici wskazanej.w *t 
. 
I pllifi-lftila calkowitq wartoSi'

;'#i;;;i"ciiwvkona*tv za wvkonanie zamowrenra'

Do kwoty wynagrodzenia zostanie doliczony VAT wedlug stawki obowiqzuj

wystawienia faktury VAT'

kt6r4 Zamawta.lqcY

qcej w dniu

jest

2

3

4

a 2210 25 301.
Krajowego Relestru sadowego

ska.Pl*,,u,"".,i1*,'"*'#"f 3;*,1g#il*[1i{#i[i$;!##ll{'Hif#i#i#

Zaplata wynagrodzenia nastqpi w ponizszym trybie:

l) 80% wynagrodzenia okreslonego w ust l powyzej" ptltne na podstawie faktury wystawtonel

przez Wykonawc, Oo Ooop'ffi i"i"x"i"Jui"t rt'"ticowego bez zastrzezefl'

2) 20% wynagrodzenia okreslonego w us1' I powyzej' platne na oodstawie faktury wystawionel

przez wykona*"u ,o 'o'*''"%'*it'' ""*"i;ti;ni" 
tprzt"i*' przez wla(ciwy lnspektorat
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5. Zaplata wynrgrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14
dni od otrzymania faktury prawidlowo wystawionej przez Wykonawca.

6. za dzieh zaplaty strony przyjmujq dzieri obci4zenia rachunku bankowego Zamawiai4cego.

7 W. razie. op6 inienia 'tplaty Wykonawca ma prawo naliczy6 ustawowe odsetki od niezafaconej w terminie
nale2noSci.

8. Strony o6wiadczajq iZ sq platnikami podatku VAT.

9. Przed zaplrt4 czjici wynagrodzenia_ okresronej w ust. 4 pkt 2 powyzej, wykonawca jest zobowi4zanyprzedstawit' Zamawiaj4cemu potwie rdzenie zaplaty wynagrodzenia nabl""i" pJa*yt"""*'"i. (e6li dotyczy)

l0' w przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia, o ktorym mowa w ust 9 powyzej lub w przypadku, gdyprzedstawione potwierdzenie. budzi wqtpriwodci Zimawiai4iego,-ir-tr*ii:iiy ']J.t" 
up.u*niony aowstrzymania wynagrodzenia okre5lonego w ust. 4 pkt 2 powyzel.

s12
Odst4pienie od Umowy

Zamawlal4cy mole odstqpii od Umowy w przypadku:r, lvyKon),r,vanra prr., WykolT,.j l_1ze.amiot1,U.mo.W. w.spos6b niezgodny z postanowieniami Umowylub w spos6b zagrazjqcy bezpieczerisnvu os6b i mienia, i nre prrysqpienia do narezytego wykonywaniaUmowy oraz nie usuniecia zaistnialych ,i*g;;;!; ; terminie 3 dni od pisemnego wezwaniawykonawcy przez Zamawialqc"g" a"'rri"";.i"..il"rnyionrnlu Umowy. lub

" H"?::.u;T,i.SlJ*#fek',tJ'o'' -*d;;;" *'ili *' 2 pkt 40 Umowv, i nie wmowienia tego
3) uniemoZliwiaj4cego *ykonanie Umowy zajgcia lub utraty maj4tku Wykonawcy.

W przypadkach, o kt6rych moub.,:k,',;;;;,"p{y*r'"'*ilil:J.J;',1*',:T'il?il1:!;*;iin:i:.J#Hr,lnl[HXH#f 
#

H*",i:r11 
hzy (l) dni. oswiadcze"nie 

" "dild;r';;"jr"o"*, ,o*,nno mied forms pisemn4 i zawierai

2

3

6

St E potska Sp. z o.o.*.", ,n"oo, ,,i,.!Iili"#*#i.ldl[ffi":i'd[*:ffi;J.,ft],,",*,J"J:Uf;il,"';:,L*

Nadzoru Budowlanego, je2eli w tym terminie nie zostanie wniesiony sprzeciw.

I

oswiadczenie Zamawiaj4cego o o_d-stqpieniu od Umo*y z powodujej naruszenia. o kt6rym mowa w ust. I lubt. moze zostat zloZone Wykonawcy po uptl,r,vie 3 ari .a a.n;u U"lzgodnie z ust. ^vJ Pu ul-'tywre r onl oo onla bezskutecznego uplywu terminu wymaczonego

w pr4padku naruszenia Umowy uprawniaj 4cego Zamawiaj4cego do odstqpienia od niej, o kt6rym mowa wust. t. Zamawiaj4cy moze zaiat'od tt'ffi;;;;;l'r1".y uro*n".; w wysokodci 30zocatkowitej kwory wynagodzenia. o ltoreJ ';o;" * t ,-i"r.ar, ."",

W prrypadku odst4pienia Wvl
wyr.on*"u roJtalj .a ;j,:::i,:,"1 "d uToY ' ptzvczvn 

.dotvczqcvch Zamawiaj4cego
r.*.r, *r, "e,;Il."i: #;"ilil,'JTi: fl f i* 

kary u mownej * *vso kls. i 3 ot;;;ftffij
w prrypadku odst4pienia Zamawiaj4cego od Umowy wykonawca obowi4zany jesr wslrzvmacwykonywanie rob6r budowlanvch. zabjzpieczyt. i 

"prJ.iei,.r.r'irdowy w rerminie *y.nu..onu,przez zamawiaj4crgo or* prik,,,uc torpr"t'ni ;;ffi#;;'; qzan4 z budowq.

4.

5.
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7 w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicmosci powoduj4cej,2e wykonanie umowy.nie lei w interesie

Zamawiaj4cego, crego nie mozna 6ylo przewidzie6 w c6*iii za*arcii umowy' Zamawiaj4cy moze odst4pi6

oJ ,.o*V *ip.u*i! zamO*ienia. St ony .pirr4 w6wczas protokol i dokonaj* rozliczei za prace wykonane

przez Wykonawcg.

s13
Kara umowna

2

Z zastrzeLeniem$ 6 ust. 3, w przypadku op6lnienia wytonania przedmiotu. Urn"*y *-=^t::T.lL do terminu

okreslonego w g 6 ust. zz^ u*:iuiqi iiie adaeod wykonawcy zaplaty kary umownej w wvsokosci I 7o

fiffin;;W wragrodzenia, o kift'o*u * $ I I ust i' zaketidv dzie6opoinienit'

Wpr4padkuop6Znieniausunigciawadstwierdzonychprzyodbiorzelubwokesiergkojmiigwarancjiw
*.ooii"t,o,, 

vo l4cmejkwoty wynagrodzenia, o kt6rej mowa w g I I ust. l, zzkti4,y dzieh op6lnienia o l-

zl 
loa,sd!)' 

h"^"jkwoty wynagrodzenia' o kt6rej mowa w $ I I ust' l' za kaiiay dzieri op6inienia

Przekraczaj4cego 14 dni, wad.
licz4c od nastgpnego ania po uptyoie terminu wyznac zonego prtnz Zamawiaj4cego na usuntqcte '

Wvkonawcaobowiqzanyjestui6ci6kargumownq'okt6rejmowawust.
otrzvmania wezwan ia od Zamawiaj4cego'

I i 2 pkt 1), 2) w terminie 7 dni od

Zamawiaj4cy mo2e dokona6 potr4cenia.kary umownej'

p.rytl"gr.iq""go Wykonawcy wynagrodzenia'

o kt6rej mowa w ust. I i 2 pkt l)' 2) od kwoty lqcmej

w nrzvoadku poniesienia szkody o wartosci przekaczaj4cej wysoko66 kary umownej, Zamawiajqcv ma prawo

;;Ji;'iiJ;il;;ienia szkodv na zasadach o96lnvch'

OdpowiedzialnoS6

$14
i okolicznoici *ylqczajqce odpowiedzialno56

Stronv ustalajq wzajemnq odpowiedzialno(6 za niewykonanie albo nienale4'le wykonanie obowiqzk6w

wyniiajqcych z niniejszej u*'#L:;:;;; I'gii'v"'r'' "r"sr"nvch 
w obowiTuj4cvch przepisach'

Stronvzwolniones4zodpowiedzialno(cizaniewYkonanie^obowiqzk6wwynikajqcychzUmo*ry,je2eli
il':,;;;'i";j;.s:x":l,li,:ilHfr #fl ,y,'iffi ,ffi :"il"#:tl,.iy#,:ff "i#'r-H:
okoliczno6ci, Powstale Po zwar
nadzwyczajnvm. ktoryth stroni'ni"'*"Jr"-pti"*'a'':i-:ll liil; Stiona nie mogla zapobiec' * tvm

nrawomocne decyzje organow'-uaiinirt-""ji' lub orzeczenia ;;ffi;,-* Jecyzje innych uprarvnionych

Lrgan6w wladzY Publicmej'

W przypadku wyst4pienia okoticmoSci sily wy2szej termin zakoticzenia rob6t ulegnie przesuntgctu

o czas trwania PrzeszkodY'

Strona powolujqca sig na wyst4pienie okoliczroSci 
,t].q -y:*tj 

obowi4zana jest ptsemnte

powiadomi6 drug4 Strong o wysffi"niu ty"t' ototi"moSci i przewidy'wanym okesie trwanta'

Stronv usu r aj q nastrp'l r"^lril::T"f, :::y :Sil;"y "lililJ#Tffi'"'" trzec i m szkodv

,, 
[rJ#[T"Jili:',"ffi:,;ilfi ili,"il",ii" .r,*iri oddania przedmiotu Umowv.

3

4

5

3

4

5

*,",,*".",i$'o*'"loFf 3,;ifr i.J#rfdi:.i"#",ryiiffi:*,"J1iiJ.'trrffit#Hlif#

301,
Reiestru Sadowego
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2) Wykonawca odpowiada za tszkodzenia i skutki uszkodzeri wszystkich urzqdzei podziemnych
uwidocmionych na mapach lub wskazanych uzgodnieniami bran2owymi.

3) Wykonawca odpowiada za uszkodzenia i skutki uszkodzefi urz4dzef podziemnych nieuwidocznionych w
dostarczonej przez Zamawiajqcego dokumentacji tylko wtedy, gdy protokol z Narady Koordynacyjnej
nakazyrval wykonyrruanie rob6t pod wla6ciwym nadzorem branzowym lub nakazywal wykonyrvanie prac

ziemnych rgcmie, a Wykonawca nie zastosowal sig do zaleceli Narady Koordynacyjnej.

6. Wykonawca o6wiadcza, 2e posiada stosowne zabezpieczenie finansowe na pokrycie ewentualnych szk6d

wynikaj4cych z realizacji postanowieri Umowy.

$ls
Dorgczenia

I. Strony ustalaj4, i2 o3wiadczenia i zawiadomienia zwiqzane z wykonaniem Umowy przekazywane bgdq

pisemnie (osobifuie albo drog4 pocztow4) oraz faksem lub za pomoc4 poczty elektronicmej.

2. Dla cel6w realizacj i postanowieri Umowy Strony ustalaj4 nastgpuj4ce adresy do dorgczeri:
l) adres Zamawiaj4cego: ul. I Maja 18,96-500 Sochaczew,
2) adres Wykonawcy: ul

3. W przypadku zmiany adresu, o kt6rym mowa w ust. 2 powyzej, Strony zobowi4zuj4 sig do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony o nowym adresie do dorgczeri, pod rygorem tznrnia za skutecznie
dorgczon4 korespondencj i wyslanej na ostatni podany Stronie zgodnie z niniejsz4 Umow4 adres.

$16
Przedstawiciele

Strony ustalaj4 przedstawicieli uprawnionych do dokonyrvania wi4Zqcych uzgodnief zwiqzanych z rcalizacj4
Umowy:
l) Zamawiaj4cy - Pawel Lodyga, nr tel.53l 547 834,faks22 l0 25 301, email p.lodyga@simepolska.pl;
2) Wykonawca - nr tel.

Zamawiajqcy informuje, 2e funkcjg inspektora nadzoru bgdzie pelnii pan Pawel Lodyga, maj4cy uprawnienia
budowlane nr MAZ0I l0/OWOS/I3 z dnia 20.06.2013 r.

faks . email

2

4

3. Wykonawca informuje, ze funkcjg kierownika budowy bgdzie pelnii pan/pani majqcy/a
z dfia

W przypadku zmiany os6b, o kt6rych mowa w ust. l-3 powyzej, Strony zobowiqzuj4 sig do niezwlocmego
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

$17
Poufno66

Z wyl4czeniem przypadk6w, w kt6rych ujawnienie treSci Umowy jest wymagane w przepisach
prawal oraz prrypadk6w oke5lonych w Umowie, Strony obowiqzane sq utrzyma6 w tajemnicy
wszelkie informacje dotycz4ce Umowy ijej wykonania, w tym dane finansowe iprojektowe.

SIME Polska Sp. z o.o,, ut. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, tet.: +48 2210 25 3oo,lax +4a 22 fi 25 301,
e-marl info@simepdska.pl, NIP 526-24-99-440, SEd Reionowy dla m st. Warszawy XIV Vlrldzial Gospodarczy Kraiowego Rerest

pod numerem KRS: 0000193491, Kapital ze khdowy: 23 000 000 PLN. wwwslmepobka.pl

uprawnienia budowlane nr _

I

Rzeczpospolita
Polska

r.

2. leieli jedna ze Stron zastrzegla poufno66 informacji stanowi4cych tajemnica jej przedsigbiorstwa,
druga Strona obowiqzana jest doloZy6 szczeg6lnej starannoSci, aby zachowa6 te informacje w
tajemnicy.
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Rozeroju RegionalnegoI

I . Wszelkie spory mog4ce wyniknq6 migdzy Stronami Umowy b9d4 zalatwime na drodze polubownych
negocjacji; jezeli w ci4gu 3 tygodni Strony nie osi4gn4 porozumienia, kaZda z nich moLe umat negocjacje za

bezskutecme i wyst4pi6 na drogg s4dowq przed s4d wladciwy ze wzglgdu na siedzibg Zamawiaj4cego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maj4 zastosowanie przepisy obowi4zuj4cego prawa, w
szczeg6lno5ci Kodeksu Cyrvilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekstjednolity Dz.U.22019
r. poz. I 186) oraz akt6w wykonawcrych.

3. Integraln4 czg56 Umowy stanowi4 zal4cmiki:
l) Projekty budowlane gazoci4g6w,
2) DokumentubezpieczeniaWykonawcy,
3) Gwarancja na roboty budowlane zgodnie z wzorem stanowiqcym zal4cznik nr 8 do SIWZ.

4. Wszelkie znriany Umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewaznoici.
5. Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzrni4cych egzemplarzach - pojednym dla kaZdej ze Stron.

Zamawiajqcy Wvkonawca

sl8
Postanowienia koicowe
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